
01 de abril de 2021

Leia também
Laerte Bessa assumirá mandato 
de Flávia Arruda na Câmara...

Pág. 3

SABEDORIA E HUMILDADE, ALBERTO BARBOSA
ACREDITA QUE ESSAS SÃO AS QUALIDADES PARA
OCUPAR O CARGO DE DELEGADO COM SUCESSO

Golden Garden - Qualidade de 
vida para quem mora...

Pág. 4

www.entidadesintegradasdf.org.br/

Encontre os melhores produtos 
e serviços em um só lugar...

Pág. 5

http://entidadesintegradasdf.org.br/


A entrevista da semana é com 
Alberto Barbosa, atual Assessor Espe-
cial da Chefia de Gabinete da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública do Dis-
trito Federal (SSP/DF). Ele compartilha 
sua jornada e alguns dos destaques de 
seus 10 anos de carreira enquanto dele-
gado da Polícia Civil do Distrito Federal 
(PCDF).

Natural de Brasília, o delegado ingres-
sou na carreira aos 24 anos e já integrou 
a equipe de cinco delegacias de polícia, 
inclusive das três unidades mais deman-
dadas da cidade: a 15ª Delegacia de 
Polícia (DP) de Ceilândia, a 27ª DP do 
Recanto das Emas e a 33ª DP de San-
ta Maria. Exerceu as funções no plantão, 
no expediente e como Delegado-chefe 
Adjunto, cargos alcançados com muita 
dedicação e crença no sonho de seguir 
a profissão.

“Foi possível lidar com investigações das 
mais diversas e complexas, nas quais o 
aprendizado pessoal e profissional foram 
extremamente relevantes para minha 
vida”, compartilha. 

O delegado lembra que sua trajetória 
foi marcada pela solução de crimes vio-
lentos, em razão da localidade das de-
legacias em que atuou. Ele conta que a 
investigação de maior repercussão que 
participou foi a de um feminicídio de uma 
servidora do Ministério dos Direitos Hu-
manos, crime cometido na frente dos fi-
lhos menores de idade da vítima.

Alberto afirma que coordenar os traba-

lhos de uma investigação em curso é “ser 
forte e combativo com quem comete cri-
mes e perturba o equilíbrio social”, mas 
sempre com um limite claro de bom sen-
so e equilíbrio. Ele acredita também que 
é dever do delegado ter o discernimento 
e a paciência com as vítimas e os familia-
res envolvidos.

Para ele, lazer no clube da Adepol é uma 
boa pedida. O delegado costuma fre-
quentar o espaço com a família, momen-

Sabedoria e humildade, Alberto Barbosa
acredita que essas são as qualidades para
ocupar o cargo de delegado com sucesso
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to em que brinca com a filha Laura, de 
1 ano. “O clube dos Delegados é muito 
bem estruturado e proporciona para mi-
nha família uma ótima opção de lazer”, 
avalia.

Questionado sobre o maior desafio da 
profissão, o delegado diz que é difícil 
exercer o poder que o cargo concede 
com sabedoria e humildade. Afirma ain-
da que um excelente Delegado de Polí-
cia é aquele que alcança esses valores 
e, consequentemente, o êxito nos traba-
lhos, mantendo o equilíbrio dentro e fora 
da corporação.

“Tenho muito orgulho da evolução da ins-
tituição e das investigações desenvolvi-
das durante a trajetória, espero que os 
futuros Delegados possam encontrar um 
ambiente ainda melhor.” 
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Laerte Bessa (PL-DF), ex-diretor-geral da Polícia Civil, assumirá o mandato da Deputada Federal 
Flávia Arruda (PL-DF) na Câmara, que deixa o cargo para chefiar a Secretaria de Governo da Pre-
sidência da República (Segov) a convite do presidente Jair Bolsonaro.
 
Bessa é o primeiro suplente da coligação que elegeu a deputada, e foi o segundo mais votado em 
sua chapa em 2018, com 28.526 votos.
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Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e produtos? 
Aqui tem!

Em 2021, as Entidades Integradas renovaram parceria com um clube de benefícios pensado espe-
cialmente para seus associados, atendendo a todos os gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos nos melhores pro-
dutos e serviços do Brasil, nos setores de automobilismo, turismo, alimentação, educação, saúde, 
moda, beleza e muito mais! 

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do Delegado.

http://www.clubedodelegado.com.br
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